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DESCUBRA PLAYA DEL CARMEN
Localizada no coração da Riviera Maya, esta cidade deixou de ser uma pequena vila de pescadores 
para se tornar um dos destinos favoritos e mais cosmopolitas do México. A variedade de hotéis em Playa 
del Carmen se ajusta para todos os orçamentos, pois conta com hostels de agradáveis acomodações 
até grandes e luxuosos resorts à beira-mar.

Banhada por belas águas azul-turquesa e sede de importantes eventos protagonizados por reconhecidos 
DJs, Playa del Carmen é uma parada obrigatória para todos os turistas que visitam o Caribe Mexicano.

PRAIAS DE PLAYA DEL CARMEN
A fina areia branca com um sedutor mar azul-turquesa será o cenário da sua próxima viagem a Playa 
del Carmen. Você se apaixonará com as suaves ondas e a variedade de atividades que poderá realizar 
nestas praias, como snorkeling, caiaque e windsurfe. Mamita’s Beach Club é um dos lugares mais 
populares nas praias deste maravilhoso destino.

http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-por&utm_term=/
http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/ReservaHoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-por&utm_term=/
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Praias de águas cristalinas banhadas pelo Mar do Caribe.

Atividades para toda a família.

Animada vida noturna.

Excelentes hotéis All Inclusive.

Os melhores e mais incríveis parques de ecoturismo do 

México.

Aqui está localizada a extensa e conhecida Quinta 

Avenida, com hotéis, restaurantes e boutiques.

Destino cosmopolita por excelência.

PERFIL DE
PLAYA DEL CARMEN
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Entre as atrações em Playa del Carmen você irá encontrar desde um passeio a cavalo pela selva e 

zonas arqueológicas até inúmeros esportes aquáticos.

ATRAÇÕES EM PLAYA DEL CARMEN

XCARET
A poucos minutos de Playa del Carmen encontra-se um paraíso natural como poucos: Xcaret. 

Este enorme parque ecológico oferece a seus visitantes um colorido mundo, onde a flora, a 

fauna e uma série de atividades cativarão os seus sentidos. Também conta com um golfinário, 

nado com peixe-boi, nado com tubarões, show pré-hispânico, borboletário e muito mais. Uma das 

principais atrações são seus rios naturais subterrâneos.
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XEL-HÁ
Este lugar é um aquário natural formado por um enorme estuário e é um agradável cenário para praticar 

snorkeling entre peixes tropicais ou explorar a enseada em boias infláveis gigantes.

As atividades de água são muito variadas: nadar com golfinhos, nadar com peixe-boi e contato com 

arraias, entre outras atividades. Também conta com trilhas na selva para fazer caminhadas, andar de 

bicicleta ou entrar em um temazcal.

A QUINTA AVENIDA
Rodeada por lojas, restaurantes, sorveterias, barracas de piercings e muito mais, este colorido 

calçadão é o coração da vida social de Playa del Carmen. Aqui você vai encontrar todo tipo de lojas e 

shoppings com artigos de marca, locais com artesanatos típicos mexicanos, pratarias com desenhos 

Taxco, enfim, de tudo e para todos. Ao cair da noite, é uma excelente oportunidade para descobrir a 

vida noturna da Rua 12, além dos inúmeros bares que estão nesta avenida tão popular.
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MERGULHO
O mundo submarino de Playa del Carmen conserva a magia de ser um dos mais jovens destinos de 
mergulho em um ambiente quase intocável. A presença quase constante de correntes marinhas é devido 
ao efeito de túnel entre Playa del Carmen e a ilha de Cozumel, juntamente com a grande extensão de 
recifes, que torna este lugar muito conveniente para mergulhar. Para os mais corajosos, há empresas 
especializadas no mergulho com tubarões-touro.

KOOL CLUBE DE PRAIA
Kool tornou-se, sem dúvida, um dos clubes de praia mais sofisticados de Playa del Carmen. Aqui é gerado 
um ambiente 100% Lounge, dispõe de exclusivo mobiliário, camas balinesas na piscina e na praia, onde 
você poderá aproveitar enquanto saboreia pratos de fusão internacional acompanhado por coquetéis, 
martinis, champanhe e vinhos, bem como um extenso cardápio de bebidas para todos os gostos.
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CANIBAL ROYAL
Sendo um dos clubes de praia mais “in” do momento, o Canibal Royal recria o ambiente do Brasil e 

a atmosfera dos anos 50 tendo como paisagem as hipnotizantes águas azul-turquesa de Playa del 

Carmen. Oferece um delicioso cardápio, além dos mais exóticos coquetéis e excelentes DJs que 

animam diariamente com seus fabulosos set’s.

MAMITA’S BEACH CLUB
Mamita’s é, definitivamente, o clube de praia mais popular, onde poderá tomar o café da manhã, almoçar 

ou apenas petiscar. Conta com chuveiros, estacionamento e piscina, além de oferecer um serviço 

incomparável com excelentes sabores e muita diversão de frente para o majestoso Mar do Caribe.
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TULUM
Está a apenas 40 km de Playa del Carmen e encontrará os vestígios do que foi uma das mais fantásticas 

cidades maias durante os séculos XII e XIV, Tulum. Com uma impressionante vista ao mar, é a única 

área arqueológica existente à beira mar. Um passeio por este lugar será uma incrível experiência cultural. 

O Castelo e o Templo dos Frescos são uma das ruínas mais representativas por sua conservação e os 

murais que ambos apresentam.

RUA 12
Embora não seja muito grande, a Rua 12 concentra a agitada e barulhenta vida noturna de “Playa”. 
De certeza que encontrará algum bar, clube, karaokê ou danceteria do seu agrado. Muitos oferecem 

lanches, jantar, deliciosos coquetéis e outras bebidas, com muita música, dança e diversão.

COBÁ
Localizado a 100 km de Playa del Carmen, esta zona arqueológica é uma das maiores cidades maias e 

está cercada por cinco lagos com uma área de pouco mais de 70 quilômetros quadrados de edificações 

e ruínas. A sua principal pirâmide, Nohoch Mul, é a mais alta de toda a península com 42 metros de 

altura e tem uma vista espetacular para a floresta tropical.

http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-por&utm_term=/
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Com um fluxo de visitantes de todas as partes do planeta, Playa del Carmen tem adotado diferentes 
culturas que se traduz em uma culinária rica em diversidade, no entanto, abrigando este multiculturalismo 
culinário, flutua a aura mística da grandiosa cultura maia. Esta miscelânea de sabores garante aos 
turistas uma gastronomia variada em tempero, bem como a flexibilidade de escolher os restaurantes 
que melhor se adaptam a qualquer orçamento. A maioria dos mais renomados e populares restaurantes 
está localizada na encantadora Quinta Avenida e seus arredores.

RESTAURANTES DE COZINHA MAIA
Com uma grande influência da cultura maia na região, não poderá deixar de reservar uma mesa para 
experimentar a peculiar gastronomia yucateca. Os ingredientes principais são milho, os condimentos 
e a carne, principalmente a de porco. Esta cozinha é uma mistura de sabores fortes e bem temperados, 
onde o molho de pimenta habanero e água de chaya não podem faltar. Em Playa del Carmen existem 
vários restaurantes que servem estas delícias, entre os favoritos dos clientes estão o Yaxché e o Alux.

GASTRONOMIA EM PLAYA DEL CARMEN

YAXCHÉ
Com um relaxante ambiente que invoca o respeito 
dos maias à mãe natureza, Yaxché lhe dá um 
sabor dos costumes desta grande civilização, 
incluindo jantares rituais conforme o calendário 
maya, assim como irresistíveis pratos gourmet 
preparados com alimentos orgânicos.

http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-por&utm_term=/
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ALUX
O restaurante Alux deve seu nome aos místicos 
duendes maias. A magia começa quando você 
entra neste peculiar cenário natural: uma caverna 
com 10.000 anos de antiguidade. Com uma área 
reservada para o bar e outra para o restaurante, 
o local oferece uma variedade de entretenimento, 
como danças pré-hispânicas, bailarinos acrobatas 
e DJs em meio daa estalactites e estalagmites que 
irão transportá-lo para outro mundo.

DELICIAS DO MAR 
Graças à localização geográfica de Playa del Carmen, existe uma fonte quase inesgotável de peixes 
e frutos do mar frescos que se traduz em uma grande quantidade de restaurantes de frutos do mar. O 
cardápio é dos mais variados e entre os pratos tradicionais estão os gigantes camarões ao coco, ceviches 
frescos ou o tradicional peixe a Tikin-xic.

Considerado um manjar pelos moradores e turistas, a lagosta é um dos pratos mais procurados e se 
prepara ao alho, grelhadas, na manteiga e gratinada, entre outras formas de preparo. Desde 1991, o 
Blue Lobster é um restaurante especializado na venda de lagosta fresca. É uma verdadeira experiência 
para o seu paladar!
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COMIDA ITALIANA
Com grande influência dos italianos que vivem na região, você poderá se deliciar com as “ricette 
tradizionalli della mamma”, entre as quais não podem faltar as pizzas recém-tiradas do forno, carpaccios, 
lasanha à bolonhesa, canelones e risotos com camarão, entre outros. Para a sobremesa, nada melhor do 
que um expresso, café macchiato ou capucchino acompanhado por um tiramisú ou crepes com sorvete. 
Entre os restaurantes italianos com mais importância em Playa estão Casa Rolandi, Ristorante Da 
Bruno e Cenacolo, entre outros.

COMIDA ARGENTINA
A bandeira branca e azul-celeste tem presença na Quinta Avenida em lugares onde você poderá 
escutar os famosos tangos, enquanto saboreia as típicas empanadas de carne, vegetarianas ou doces. 
Tudo isso sem esquecer os famosos cortes de carnes acompanhados com o tradicional molho chimichurri 
e as batatas ao forno.

COMIDA MEXICANA
Se a terra asteca tem algo para se orgulhar, é de seus picantes e bem temperados pratos que podem 
ser degustados em qualquer um dos restaurantes mexicanos da Quinta Avenida, alguns deles 
encantam seus clientes não só com variados cardápios, mas também com músicas de mariachis, trios 
ou música ao vivo, como é o caso de La Parilla, que também é conhecido por seu excelente sabor. 
Outro restaurante mexicano que a cada dia se torna mais popular é o La Cueva del Chango, com o 
seu ambiente selvagem e um cardápio extenso. Se desejar celebrar uma ocasião em especial, todos os 
dias o Luna Maya se veste de toalhas longas e oferece a alta culinária mexicana com pratos assinados. 



11

Playa del Carmen não é apenas o lugar paradisíaco que se pode aproveitar as belas praias, 

gastronomia internacional, esportes aquáticos e o calçadão mais atrativo e único do México, mas 

também é um paraíso para quem gosta de fazer compras.

Uma característica de Playa del Carmen é seu ambiente artístico e boêmio graças à grande 

quantidade de fantásticos designers e artistas que a fizeram seu lar. Muitos deles têm boutiques 
e lojas na Quinta Avenida, oferecendo desenhos de alta qualidade artística e criações únicas 

no mundo.

PASEO DEL CARMEN 
Paseo del Carmen é um shopping com grandes espaços ao ar livre localizado entre a Quinta 

Avenida e Playacar. Conta com uma arquitetura Mediterrânea Contemporânea com grande 

influência do Feng Shui, criando um ambiente sofisticado e descontraído, ideal para um dia 

de compras.

COMPRAS EM PLAYA DEL CARMEN

http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-por&utm_term=/
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A QUINTA AVENIDA 
A Quinta Avenida é uma calçadão que reúne pessoas de diferentes nacionalidades em uma atmosfera 

cosmopolita. Aqui está a maioria das lojas de souvenires e artesanatos, bem como as enormes e 

famosas boutiques de designers internacionais, oferecendo um ambiente multicultural, garantindo 

um dia agradável e único de compras.

LOJAS DE ARTESANATOS
Enquanto explora as inúmeras lojas e boutiques de 

Playa del Carmen, você ficará surpreso com uma 

grande variedade de peças coloridas criadas 

pelas mãos e imaginação de centenas de artesãos 

de cada região do México. Entre as obras de arte 

que você irá encontrar em Playa del Carmen estão 

as tradicionais máscaras, roupas para homens e 

mulheres feitas à mão, joias de prata incrustada 

com âmbar ou ônix, assim como peças de madeira 

talhada ou feitas com conchas e caracóis marinhos.
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CENTRO COMERCIAL CALLE CORAZÓN
Localizada na vibrante Quinta Avenida, o contemporâneo e moderno centro comercial Calle Corazón 
oferece uma atrativa gama de boutiques e lojas de prestígio, além de restaurantes que complementam 
com perfeição a experiência de compras em Playa del Carmen.

QUINTA ALEGRÍA SHOPPING MALL
Localizado na popular Quinta Avenida, o recém-inaugurado shopping Quinta Alegria Shopping Mall, 
veio animar este reconhecido centro turístico. Com um investimento de 200 milhões de pesos, este mega 
complexo conta com um telão para eventos esportivos, bem como 46 locais onde você poderá encontrar 
marcas prestigiadas, lojas de perfumes, maquiagem, sorveterias, restaurantes, lojas esportivas, relógios e 
muito mais. Aqui você vai encontrar a maior loja Sanborn’s do México dominando a paisagem do terraço.
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VIDA NOTURNA EM PLAYA DEL CARMEN
Com visitantes de todas as partes do mundo, em Playa del Carmen predomina com um ambiente 
cosmopolita, tropical, relaxado e de mente aberta. A influência dos estrangeiros traduz-se em uma 
Quinta Avenida cheia de bares, restaurantes e festivais que celebram a vida, a música e a gastronomia, 
como somente “Playa del Carmen” sabe fazer. Para uma noite agitada e divertida, a popular Rua 12 é 
o ponto de encontro para os baladeiros de plantão.

Além da sua vida noturna, Playa del Carmen tornou-se a anfitriã do ovacionado festival de música 
eletrônica BPM e é conhecida por celebrar o Ano Novo como ninguém na Riviera Maya.

RUA 12
A Rua 12 é o lugar onde estão concentradas as danceterias, bares e lounges da moda. Existe tantos 
que seria difícil nomear todos, mas entre os mais populares são: Coco Bongo se o que quer é dançar 
e apreciar um excelente show com  uma tecnologia avançada e artistas de primeira linha, Mandala se o 
que procura é um lugar exótico com influências asiáticas e uma atmosfera elegante com terraço e pista 
de dança ou o Diablito Cha Cha Cha se busca um delicioso jantar em um sofisticado lounge ambiente.

http://www.bestday.com.br/Playa_del_Carmen/hoteis/?utm_source=guia-de-viajes&utm_medium=referral&utm_content=pdf&utm_campaign=guia-playa-del-carmen-por&utm_term=/
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BARES NA PRAIA
Deixe o romantismo, a diversão e o mar conquistarem seus sentidos. Os bares e clubes como Coco 
Maya e Blue Parrot, entre outros, lotam todas as noites oferecendo um ambiente 100% tropical para 
dançar o mais “in” da música, sentindo a areia branca do Caribe em seus pés.

ANO NOVO EM PLAYA DEL CARMEN
Dar as boas-vindas ao Ano Novo em “Playa” é uma tradição. Não só os moradores apreciam este evento, 
pois é comum ver milhares de estrangeiros na popular Quinta Avenida nessa data, até porque o lugar 
se transforma em uma grande festa onde todos dançam ao ar livre aos ritmos dos “beats” de vários 
DJs que tocam gratuitamente nas principais ruas. Neste dia, os bares contam com telões, o volume da 
música está ao máximo, além de bebidas de todos os tipos.

FESTIVAL BPM
La fiesta en Playa ¡no acaba nunca! Es por eso que tras la euforia del Año Nuevo sigue el popular 
festival BPM, el festival de música electrónica más prendido del Caribe. Con una duración 
aproximada de 10 días, prepárate para escuchar de día y de noche a los DJs más populares en 
clubes nocturnos y en los clubes de playa más afamados. Esta es la manera de gozar el ambiente 
más “cool” de Playa del Carmen.
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O QUE FAZER EM PLAYA DEL CARMEN
Caminhar ao longo da Quinta Avenida visitando suas lojas, bares e restaurantes.

Reservar um passeio aos arredores de Playa del Carmen para conhecer a charmosa Riviera Maya.

Visitar alguns de seus parques temáticos, como Xcaret, Xel-há ou Xplor.

Visitar a área arqueológica de Tulum.

Visitar a Rua 12 e se divertir em uma das baladas, como Coco Bongo ou Blue Parrot.

Apreciar as águas azul-turquesa nas praias.

Fazer compras em shoppings, boutiques e lojas de artesanatos.

Como você poderá ver, Playa del Carmen é o lugar mais importante da Riviera Maya por suas belas e 

praias paradisíacas, deliciosa gastronomia, variedade de atrações turísticas que a rodeiam, bem como 

sua agitada vida noturna.

Viajes Beda S.A de C.V  2015. Todos os direitos reservados          Fale conosco: contenidoweb@bestday.com
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